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היהודים בטימבוקטו
ובסביבתה לאורך הדורות

"קצה העולם"

טימבוקטו — פעם עיר חשובה על דרכי המסחר שחצו את מדבר הסהרה ,וכיום
עיירה מאובקת ונידחת במרכזה הריק של מאלי — היא לעתים שם נרדף למקום
מרוחק המצוי "בקצה העולם" .אפילו כיום לא קל להגיע אליה ,והדבר אינו מומלץ,
בהיותה מצויה באזור הסובל מכמעט–אנרכיה ,ומשמש מוקד לפעילותם של קיצונים
מוסלמים .טימבוקטו הענייה והמאיימת של ימינו היא אך צל חיוור של אותה עיר
נודעת ,שהייתה בימי הביניים מוקד של פעילות מסחרית והשכלה רחבה ,ונחשבה
מרכז תאולוגי מוסלמי שלכופרים אסור היה לבוא בשעריה .כיום קשה מעט להאמין
שגם בה ובסביבתה ,לפי כמה עדויות ,רחשו חיים יהודיים במשך מאות בשנים .הד
ייחודי לאותם חיים יהודיים קיים בדמות מוסלמים ,החיים בדלות נוראה בכפרים
שבסביבה וטוענים אף הם למוצא יהודי קדום.
בעוד שהיהודים קיימו בעבר קהילות גדולות ומפוארות ברחבי צפון אפריקה ואתיופיה,
שרובן ככולן נחקרו עם השנים ,הרי שעל נוכחות יהודית באזורים הנרחבים שמדרום
לסהרה ידוע הרבה פחות .ואולם גם לאזורים אלו הגיעו היהודים בנדודיהם ,ובאזור
היו ככל הנראה אף קבוצות מקומיות שהמירו את דתן ליהדות ,משיקולים שונים .אל
האזור המדברי הנכלל כיום בתחומה של מאלי ,הגיעו היהודים מן המדינות הגדולות,
הדלילות והעניות באפריקה ,על פי רוב בניגוד לרצונם ,כפליטי כיבושים ורדיפות
באזורים צפוניים יותר ביבשת .אחרים ,לעומת זאת ,הגיעו לשם כסוחרים.

אל מעבר למדבר הגדול:
יהודים ראשונים ביבשת השחורה
בעבר היו שסברו שהיהודים הראשונים הגיעו לאזור לאחר
חורבן בית המקדש הראשון ,בראשית המאה השישית
לפסה"נ .בשעה שהחורבן מזוהה בעיקר עם היווצרותה
של קהילת יהודי בבל ,הרי שפליטים יהודים נפוצו מארץ
ישראל גם לכיוון מערב ודרום–מערב .חלקם ,לפי אותה
סברה ,מצאו את דרכם אף מעבר למחסום הטבעי של
הסהרה ,המדבר הגדול והיבש בעולם .גם כיבושה המאוחר
של ארץ ישראל בידי היוונים והרומאים הביא להגעתם של
יהודים מעטים לאזור ,על פי סברות שונות.
במהלך המאה השמינית לסה"נ ,עם הגעת המוסלמים
לראשונה למערב אפריקה ,גילו הכובשים על פי עדויות
שונות קהילות של אנשים שדתם הייתה שונה ממרבית
הדתות המקומיות .בין השאר קראו אותם תושבים
מקומיים בספר קדוש שכינוהו  — Tawratצליל המזכיר את
המילה "תורה" .מן המאה התשיעית עולות עדויות נוספות
לפריחה יהודית של ממש באזור ,שכללה חיי תרבות
וכלכלה מפותחים .בארכיונים המצויים בטימבוקטו,
והמכילים מידע עשיר ומגוון על מרכזיותה של העיר
בימי הביניים ,מצויים מכתבים ומסמכים המעידים על
מעורבותם של יהודים בחיי המסחר השוקקים של העיר,
בכלל זאת במסחר חוצה–הסהרה בזהב ,במלח ובטבק.
מקורות פולקלוריסטיים אחרים מעידים אף על קיומם של
שליטים יהודים מקומיים ,באזורים שבהם מצויות כיום
מאלי וניז'ר .במאה ה– 12כתב הגאוגרף הערבי הנודע אל–
אידריסי על "היהודים כהי העור" של סודאן המערבית,
כלומר אזור ניז'ר ,מאלי וסנגל של היום.
גירוש ספרד בשנת  1492הוביל אף הוא יהודים אל הסהרה
ודרומה משם ,והיה זה באותה התקופה — על פי מסורות
מקומיות — שקהילות מקומיות המירו את דתן הפגנית–
אלילית ליהדות ,כביכול כאמצעי לעמוד בלחץ המיסיונרי
הנוצרי והאסלאמי .הייתה זו תקופה של פריחה מקומית
יחסית ,שהיהודים הפכו בה שוב לגורם פעיל בסחר בזהב.
לבני הטוארג ( — )Tuaregעם נוודי החי עד היום באזור —
הייתה אף מלכה יהודייה ,כפי שטען בשנות ה– 60המדינאי
הניז'רי הבכיר בובו האמה ( .)Bubu Hamaבני האינדאן
( )Inadanבניז'ר ,הגובלת במאלי ממזרח ,הם תת–קבוצה
מקרב הטוארג ,הרואים עצמם אף הם — בצדק או שלא
בצדק — כצאצאי יהודים שהוגלו במאות ה– 14וה–,15
מאזורים שהם היום חלקים מאלג'יריה ומרוקו .כמה מן
השמות הנוהגים בקרב אנשי הטוארג ,דוגמת "איזאריל"
( ,)Izaryelכמו גם מילים שונות שבהן הם עושים שימוש
יום–יומי ("תלמוד"" ,אבא") רומזים לכאורה על מוצא או
קשר קדום ליהודים ,בטרם התאסלמו.

אל מאלי (אז חלק מאימפריית סונגהאי) הגיעו היהודים
בסוף המאה ה– ,15בעקבות טבח שבוצע ביהודי טואט
( ,)Touatאזור מדברי במרכז אלג'יריה ,בשנת  .1492אלא
שככל הנראה גם מצדו הדרומי של הסהרה לא גילו כלפיהם
סובלנות רבה .שליט האימפריה שחלשה על האזור כולו
הוציא את הדת היהודית אל מחוץ לחוק ודרש מן היהודים
שיתאסלמו או שיעזבו את ממלכתו .רבים נאלצו להתאסלם,
ובשנת  1500ניתנה הוראה בידי השליט המוסלמי של גאו
( ,)Gaoעיר ממזרח לטימבוקטו ,לעצור את כל יהודי העיר
כנקמה על רציחתו של מוסלמי .למרבה המזל פסק הקאדי
של טימבוקטו נגד הוראה זו ,בטענה שיהודי העיר אינם
יכולים להיחשב אחראים כולם למעשהו הנפשע של אחד
מהם ,אם אכן נכונה הטענה שיהודי היה הרוצח .ואכן,
ההוראה בוטלה .כשהגיע לאזור הנוסע הסקוטי המפורסם
מנגו פארק ( ,)Mungo Parkבשנת  ,1795נתקל אף הוא
לדבריו ביהודי המקום.

רב וסוחר בטימבוקטו:
סיפורו של הרב מרדכי אבי צרור
היהודי המפורסם ביותר שנקשר בשמה של טימבוקטו —
הרב מרדכי אבי צרור — התיישב בה באמצע המאה ה–.19
סיפורו המרתק של הרב אבי צרור מתועד היטב ,והוא
למעשה העדות ההיסטורית המוצקה והיחידה לישיבת
קבע — ולּו של קהילה זעירה — של יהודים בטימבוקטו.
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הרב אבי צרור נולד בדרום מרוקו בין אמצע שנות ה–20
לאמצע שנות ה– 30של המאה ה– ,19והחל בנדודיו כבר בגיל
תשע .את השכלתו התלמודית רכש במרקש ,ובמהלך השנים
נדד בין קהילות יהודיות שונות באירופה ,בבלקן ובמזרח
התיכון .לבסוף הגיע גם לירושלים ,לצורך השתלמותו כרב,
והוא בן  13בלבד .מאוחר יותר חזר לצפון אפריקה ושימש
רב ,חזן ומורה לעברית בקרב כמה קהילות באלג'יריה.
ב– 1858שב למרוקו כאזרח צרפתי.
עם חזרתו לבית אביו במרוקו נוכח אבי צרור בעוני
הרב שבו חיו בני משפחתו ,וגמלה בלבו החלטה להיכנס
לתחום המסחר חוצה–הסהרה המשגשג ,כשהוא מלווה
באחיו הצעיר ,יצחק .השניים נאלצו לשלם סכום גבוה
על מנת שהסוחרים המוסלמים יצרפום לאחת השיירות

דלת לעולם אבוד

הרב מרדכי אבי צרור,
 1880בקירוב

שיצאו מדי כמה חודשים לדרך הארוכה והמסוכנת
דרומה ,לטימבוקטו .היותם לא–מוסלמים העמיד אותם
בסכנת חיים מצד תקיפים מוסלמים עוינים לאורך הדרך,
והם נדרשו לשלם כופר כדי שישאירום בחיים .לבסוף
הגיעו השניים לארמונו של אחמדו–אחמדו (–Ahmadu
 ,)Ahmaduשליט ממלכת מסינה ( ,)Macinaששלטה אז
באזור טימבוקטו .אחמדו–אחמדו ,שארמונו שכן בעיר
המרוחקת מעט מטימבוקטו ,גילה עוינות לרב ולאחיו,
עת־מול 225

4

והרב אבי צרור המשיך לטימבוקטו בגפו ופנה ליריבו של
אחמדו–אחמדו ,שהיה שליטה של טימבוקטו עצמה .מן
השליט המקומי קיבל — בעבור כלל היהודים — את הרשות
להתגורר בטימבוקטו ולעסוק בה בכל מלאכה .זכות זו
לא הייתה מובנת מאליה בעבור יהודים ,והיא לא הוענקה
בחינם :השליט דרש תשלום שנתי ייחודי של גופרית גולמית
במשקל  500ק"ג (כמות שגמל בודד יכול לשאת על גבו).
אבי צרור השתקע בטימבוקטו בשנת  ,1858וכעבור שנים
אחדות אף העביר אליה את משפחתו ,ועשה חיל בעסקי
המסחר לאורך הנתיבים שחצו את הסהרה .משפחתו של
הרב (שכללה מלבדו את שלושת אחיו ושני אחייניו) היוותה
ב– 1864יותר ממחצית קהילתה היהודית הזעירה של העיר,
שמנתה באותה השנה בסך הכול  11איש .עם היווצרותו של
"מניין" יהודי מקומי הוקם בעיר גם בית כנסת ,והרב עמד
על כך שהיהודים יתגוררו ברבעים שונים של העיר .בשנת
 1867נפטר אחיו ,ועם קבורתו נוסד למעשה גם בית עלמין
יהודי בטימבוקטו ,ששרידיו קיימים עד היום.
במהלך פעילותו המסחרית לאורך נהר הניז'ר ,עורק החיים
החוצה את מבואותיו הדרומיים של הסהרה וזורם בסמוך
לטימבוקטו ,נתקל אבי צרור במוסלמים שכינו עצמם "דאגה"
( .)Dagaכמו נוסעים לא–יהודים אחרים לפניו ,שהבנתם את

ברקע :טימבוקטו1858 ,

מערב אפריקה ואת ההיסטוריה היהודית הייתה חלקית
למדי ,קשר אבי צרור בין מעמדן החברתי והכלכלי הנחות
של קבוצות אלו לבין מוצאן היהודי הקדום ,כביכול ("זרע
מומרי היהודים") .הרב אף חיבר תעודה ארוכה בעברית,
שבה פירט את זיקתם של בני הדאגה ליהדות ,אלא שכיום
השערה זו אינה מקובלת כלל.

יהודי טימבוקטו האחרונים
לאחר שכמה משיירותיו הותקפו ונשדדו ,עזב הרב אבי
צרור ב– 1868את טימבוקטו ,ושב למרוקו .אחיו אברהם
שנותר בעיר והמשיך לעסוק במסחר ,נפטר ב– 1871ונקבר
בה ,ועם מותו הוחרמו נכסי המשפחה בידי שלטונות
העיר .ב– 1874נקרא הרב אבי צרור אל הקונסול הצרפתי
במוגאדור ,אוגוסט בומייה ( .)Baumierהקונסול התרשם
עמוקות מאישיותו ומניסיונו ,הרעיף עליו שבחים בדיווחים
ששלח לפריז ,ושכר את שירותיו כמומחה לסהרה השולט
בשפות המקומיות .תפקידו החדש של הרב היה ללוות
משלחות אקדמיות של חוקרים ומהנדסים צרפתים ,משלל
תחומים ,אל מעמקי המדבר .במסגרת זו שב אל טימבוקטו
פעם אחת נוספת ,ב– ,1879ובשנת  1886נפטר באלג'יריה.
פעילים יהודים מארצות הברית שביקרו במאלי באמצע

שנות ה– 90של המאה ה– ,20דיווחו על שלוש משפחות
ממוצא יהודי בטימבוקטו ,ועל קשישים יהודים יחידים
בסביבות העיר שקיימו את מנהגי דתם בסתר .טיילים
וחוקרים דיווחו באותה עת על קהילה של כ–2,000
מוסלמים ,המתגוררים ברובם בתנאי עוני ומחסור קשים
במספר כפרים נידחים בסביבותיה של טימבוקטו ,ומכנים
עצמם "באנו איסראיל" ( .)Banou Israelבמשך שנים
חשבו חוקרים שהדמיון הצלילי ל"בני ישראל" הוא מקרי,
ושלאנשים אלה — כיום מוסלמים העוסקים באומנות,
בחקלאות וברעיית צאן — אין שורשים יהודיים של ממש.
אלא שהם עצמם טענו אחרת ,וכמה מן השמות שנשאו
אנשים בקהילה ,כגון "אל יאהוד" ו"אל כוהין" ,עשויים היו
לחזק טענות למוצא יהודי קדום.
היסטוריון מוסלמי ממוצא יהודי המתגורר בטימבוקטו,
איסמעיל היידירה ,הקים ב– 1997ארגון בשם "זכור".
מטרתו לשמר את הזיכרון היהודי בקרב צאצאי היהודים
במאלי ,אך לא לעודד שיבה מעשית ליהדות .אם כן ,כיום
אין בטימבוקטו יהודים "של ממש" ,וכך גם לא במרחביה
האינסופיים של מאלי ,אבל רוחם עודנה מרחפת כזיכרון
עמום המסרב לגווע מעל מבואותיו הדרומיים של מדבר
הסהרה.
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